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OBIECTIVUL GENERAL

Consolidarea capacităţii instituţionale a Primăriei Sectorului 6 prin introducerea de instrumente

de planificare strategică și optimizarea proceselor administrative ale primăriei şi adoptarea

unor măsuri de simplificare a furnizării serviciilor către cetăţeni şi administrație publică, prin

implementarea unor soluții inovative.



OBIECTIVUL SPECIFIC 1

Dezvoltarea Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească prin care se urmărește

colaborarea și consultarea cetățenilor pentru implementarea proiectelor benefice, în vederea

susținerii dezvoltării la nivel local.



OBIECTIVUL SPECIFIC 2

Implementarea unei platforme informatice prin care se modernizează sistemul de

management al documentelor din cadrul Primăriei Sectorului 6. Cu ajutorul acestei platforme,

vizăm reducerea timpului petrecut de către cetățean la Biroul Unic.



Proiectul cofinațatde UniuneaEuropeanădin Fondul Social European (FSE)

prin ProgramulOperaționalCapacitateAdministrativă2014-2020.

Durata totalăde implementare a proiectului a fost de 36 luni începând cu data de 

19.06.2019.



Valoarea totală a proiectului este de: 3.994.026,27 lei, din care:

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.914.145,74 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European: 3.195.221,02 lei;

Valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul național: 718.924,72 lei;

Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 79.880,53 lei.



Întreg personalul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6, în 

număr de 248 de angajați

Grup ţintă



Principiul “Poluatorul plătește” este conceptul conform căruia poluatorul

trebuie să plătească pentru poluarea produsă mediului. Prin intermediul

proiectului nu au fost generate efecte directe sau indirecte care să aducă

prejudicii sănătății umane și/sau calității mediului, dăuna bunurilor materiale ori

cauza o deteriorare sau o împiedicare a utilizării mediului în scop recreativ sau în

alte scopuri legitime.

Dezvoltare durabilă



Protecţia biodiversităţii

La organizarea celor 44 de întâlniri de lucru cu cetățenii Sectorului 6, s-a avut în

vedere includerea unei secțiuni cu privire la importanța protecției mediului și a

dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice, inclusiv

protecția biodiversității.

Dezvoltare durabilă



Dezvoltare durabilă

Utilizarea eficientă a resurselor

Ghidul Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească, elaborat în cadrul

proiectului, a fost distribuit în format electronic, contribuind astfel atât la protecția

mediului înconjurător, cât și la o utilizare eficientă a resurselor.



Egalitate de șanse

Proiectul, prin intermediul activităților și obiectivelor sale, a susținut promovarea

egalității de șanse între femei și bărbați, răspunzând în mod direct unor

disparități de gen identificate prin cercetări și analize cantitative și calitative la

nivel european și național.

Echipa de management al proiectului a fost constituită exclusiv pe baza

competenței și experienței profesionale, fără discriminare în funcție de gen, rasă,

origine etnică, religie, handicap, vârstă, orientare sexuală, etc.



Egalitate de șanse

Accesibilitate pentru persoane cu dizabilităţi

La sediul instituției au fost luate măsuri pentru asigurarea accesului și utilizării

spațiilor de către persoanele cu handicap (rampă acces, existența sălilor de

ședință la parterul instituției). Persoanele cu dizabilități au fost informate,

consultate și au beneficiat de oportunitatea de a participara la atelierele de lucru,

asigurându-se, în același timp, organizarea acestor evenimente într-un spațiu

accesibil pentru persoanele cu dizabilități.



Principalele activități 

previzionate în proiect

1. Înființarea și dezvoltarea Centrului de Inovare și Inițiativă Cetățenească

2. Implementarea Platformei Digitale Interoperabile



Centrul de Inovare și Inițiativă 

Cetățenească



Au avut loc 44 

de ateliere de 

lucru cu 

cetățenii 

Sectorului 6„



Centrul de Inovare și Inițiativă 

Cetățenească



Centrul de Inovare și Inițiativă 

Cetățenească

Organizarea atelierelor de lucru a avut un dublu

rol: pe de o parte, de a-i face pe cetățeni să

înțeleagă rolul și competența administrației

publice locale și, pe de alta parte, să ajute

Primăria Sectorului 6 în elaborarea viitoare

proiectelor, cât mai benefice pentru cetățeni.



Au fost depuse

peste 50 de fișe

de proiecte în

cadrul CIIC.





Platforma digitală informatică

Implementarea soluţiei informatice asigură eficienţa

prin:

• producerea de economii financiare prin: diminuarea

numărului de pagini printate şi copiate;

• reducerea birocraţiei – implementarea modului de

management al documentelor şi fluxurilor de lucru (arhiva

electronica) duce la scăderea timpului destinat

desfăşurării activităţilor interne şi colaborării între

departamentele instituției, ceea ce permite scăderea

timpului de răspuns către cetăţeni/mediul de afaceri



Platforma digitală informatică

• interfaţa simplă, uşor de învăţat şi de utilizat,

mecanisme de navigare clare şi intuitive;

• conţinut relevant şi de calitate - eliminarea

informaţiilor redundante sau care nu au relevanţă din

punct de vedere al utilizatorului;

• siguranţă prin protejarea confidenţialităţii datelor

furnizate de utilizatori, accesul securizat asigurat la

nivel hardware, sistemul de gestiune al bazei de date

şi la nivel de aplicaţii protejează informaţiile introduse

de către utilizatori;



Platforma digitală informatică

Arhitectura logica



Platforma digitală informatică



Platforma digitală informatică



Platforma digitală informatică



Platforma digitală informatică



Rezultate obținute

La finalul perioadei de implementare, principalele rezultate

obținute sunt următoarele:

• 440 de cetățeni ai sectorului 6 au participat la atelierele

de lucru din cadrul Centrului de Inovare și Inițiativă

Cetățenească.

• 50 de fișe de proiect completate de cetățenii sectorului 6

în vederea obținerii finanțării din partea Primăriei Sectorului

6 pentru dezvoltarea locală.

• a fost implementată o platformă informatică integrată,

pentru a furniza digital fluxurile de lucru de bază, în scopul

eficientizării procesării documentelor.



Care este efectul 

proiectului Primărie fără 

Hârtie pentru angajații 

instituției?



Provocări întampinate în 

cadrul implementării 

platformei



Continuăm digitalizarea în 

Sectorul 6

• Primărie fără Hârtie II – Digitalizare DGASPC;

• Retro-digitalizarea arhivei de la nivelul instituției

• Achiziționarea tabletelor pentru semnarea documentelor

de către cetățeni la Biroul Unic;

• Automatizarea procesului de scanare la Biroul Unic;

• Integrarea Direcției Generale de Taxe și Impozite Sector

6 cu aparatul de specialitate;

• Dezvoltarea modulului de programare pentru Direcția de

Evidență a Persoanelor;



Mulțumim!


